Medewerkers versterken voor
goede werk/privé balans
In dit interview lees je hoe KLM invulling geeft aan zorgvriendelijk werkgeverschap en spreken we met
Jaschenka Aaij-Piet, medewerker bij KLM, over het combineren van werk, studie en de zorg voor kinderen.

Roosters aanpassen op privéleven
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Medewerkers willen eigen regie. Deze ontwikkeling sluit aan bij de wens van medewerkers om de regie hebben over hun
loopbaan, arbeidsvoorwaarden en werktijden. Uit de Raet HR Benchmark 2017 blijkt bijvoorbeeld dat 84% van de medewerkers vooral tevreden is over hun werkgever vanwege flexibele werktijden. Aangezien de economie aantrekt en 36% van
de HR-managers verwacht in 2017 meer personeel nodig te hebben, staat modern werkgeverschap hoog op de agenda.
Flexibele arbeidsvoorwaarden staat daarom hoog op de agenda.
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Flexibel werken
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Klant- én medewerkergericht
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Diversiteit en inclusie
Naast roosteren, flexibel werken en persoonlijke ontwikkeling
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Lees de case van KLM en die van andere bedrijven op zorgvriendelijk.nl
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